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 مقدمة يف علم  ادلقاصد: أوال
 مقاصد  الشارع؛ تعريفها وأنواعها  وصلتها مبقاصد ادلكلف- أ

 تعريف مقاصد  الشارع   لغة   واصطالحا- 1-2
 .األـ والتوجو/ اظتقاصد لغة
اظتعاين اظتلحوظة يف األحكاـ الشرعية واظترتتبة عليها؛ سواء أكانت حكما جزئية / واصطالحا

. أـ مصاحل كلية أـ شتات إرتالية
 

 ادلقاصد  العامة واخلاصة- 3
اظتعاين واضتكم اظتلحوظة للشارع يف رتيع أحواؿ التشريع : مقاصد التشريع العامة ىي •

. أو معظمها حبيث ال ختتص مالحظتها ابلكوف من نوع خاص من أحكاـ الشريعة
فيدخل يف ىذا أوصاؼ الشريعة وغايتها العامة واظتعاين اليت ال خيلو التشريع عن 
مالحظتها ويدخل يف ىذا أيضاً معاف من اضِتكم ليست ملحوظة يف سائر أنواع 

 .األحكاـ ولكنها ملحوظة يف أنواع كثًنة منها
فهي اظتقاصد اليت تتعلق بباب فقهي أو عدة أبواب أو اظتقاصد :  أما اظتقاصد اطتاصة •

اليت تعود على رتاعة قليلة أو فئة خاصة، أو أفراد قليلٌن كاظتصاحل اطتاصة ببعض 
الدوؿ أو اجملتمعات أو مصاحل خاصة ببعض الفئات االجتماعية واإلنسانية كمصاحل 
التجار واألطباء والقضاة واألئمة والضباط الوعاظ أو اظتنافع الغذائية والزراعية والبيئية 

. وىكذا
 

 :ادلقصود مبقاصد ادلكلفني، وصلتها مبقاصد الشارع- 4



 .نيات اظتكلفٌن: اظتقصود مبقاصد اظتكلفٌن •
كلف من فعلو موافق لقصد الشارع وذلك     : وصلتها مبقاصد الشارع •

ُ
أف يكوف قصد اظت

.  من أجل تصحيح الفعل وترتيب األجر عليو
كلف وقصده من حيث اظتوافقة واظتخالفة لقصد الشارع أربع  •

ُ
وحاالت فعل اظت

: حاالت
كصالة اظتكلف : أف يكوف الفعل والقصد موافقٌن للشارع، ومثاؿ ىذه اضتالة .1

. الصحيحة اطتالصة هلل تعاىل
. أف يكوف الفعل والقصد ؼتالفٌن للشارع كأف يصلي الظهر ستس ركعات رايء وشتعة .2
أف يكوف الفعل موافقاً للشارع والقصد ؼتالف لو؛ سواء علم اظتكلف مبوافقة الفعل؛  .3

. كمن يصلي الظهر أربعا رايًء ، أـ مل يعلم كمن يسرؽ مالو ظاًّنِّ أبنو لغًنه
أف يكوف الفعل ؼتالفا للشارع والقصد موافقا لو؛ سواء علم اظتكلف مبخافة الفعل؛  .4

كأف يصلي الظهر ستسا وىو يعلم ابظتخالفة، أـ مل يعلم كأف يقصد بذلك زايدة 
! األجر

 
 صلتها ببعض ادلصطلحات- ب

 :صلتها ابحلكمة:أوال
: اضتكمة تطلق على معنيٌن

وىي هبذا اظتعىن مرادفة . ما يرتتب على تشريع اضتكم من جلب مصلحة أو دفع مفسدة.1
. للمقصد

اظتعىن الذي من أجلو صار الوصف علة، أو اظتعىن اظتوجود يف الوصف الذي يرتتب على .2
يرتتب على مراعاهتا تيسًن : مراعاتو حتقيق مقصد شرعي؛ كاظتشقة اظتوجودة يف السفر

. وختفيف وىذا مقصد شرعي



: وعلى ىذا فالفرؽ بٌن العلة واضتكمة واظتقصد
ىي الوصف اظتنضبط الذي ربط الشارع اضتكم بو وجودا وعدما، واضتكمة  (السفر)أف العلة 

ىي اظتعىن اظتوجود يف الوصف الذي من أجلو صار ىذا الوصف علة، أما اظتقصد  (اظتشقة)
فهو النتيجة اظترتتبة على تشريع اضتكم عند وجود العلة ، وؽتا ال شك فيو أف  (التيسًن)

النتيجة من جهة الوقوع تكوف متأخرة، إال أهنا من جهة النظر تكوف متقدمة؛ فالتيسًن 
مقصد شرعي ولتحقيقو ربط الشارع اضتكم ابلسفر الذي ىو مظنة اظتشقة؛ فإذا ترخص 

. اظتكلف برخص السفر حصل لو اظتقصود وىو التيسًن
 

 :صلتها ابلعلة: اثنيا
تتميز العلة أبف اضتكم الشرعي مرتبط هبا وجودا وعدما؛ عتذا فهي أىم أركاف القياس، وؽتا 

ومن أدلة ". وصف ظاىر منضبط، دّؿ الدليل على كونو مناطا للحكم: "جاء يف تعريفها
إثباهتا أف تكوف مناسبة، أي يرتتب على بناء اضتكم عليها جلب مصلحة أو دفع مفسدة، 

وبناء على ىذا فمن أوجو العالقة بينهما أف حتقيق اظتقصد طريق من ! وىذا مقصد شرعي
. طرؽ إثبات العلة

 
 :صلتها ابدلصلحة: اثللاً 

: ختتلف صلة اظتقاصد ابظتصاحل حبسب اطالقات اظتصاحل الثالث
 فاظتصاحل يف ىذا اإلعتبار تكوف . سبباً مؤدايً إىل اظتقصود الشرعي اظتصاحل كوف .1

وسائل للمقاصد والوسائل مقصودة ىي أيضاً، لكنها مقصودة لغًنىا ال لذاهتا 
 .فتكوف اظتصاحل مراد هبا حفظ مقصود الشرع

 . فاظتصاحل يف ىذا اإلعتبار ىي نفسها مقاصد الشارع. كوهنا نفس اظتقصود الشرعي .2



 فاظتصاحل يف ىذا اإلعتبار جتمع بٌن الوسائل واظتقاصد .كوهنا اللذة والفرحة وأسباهبما .3
 .فًناد هبا كوهنا وسائل ظتقاصدىا ويراد هبا كوهنا اظتقاصد ذاهتا

 :ىذه ثالثة أوجو لصلة اظتقاصد ابظتصاحل
 .أي أف اظتصاحل تكوف وسائل للمقاصد.  وسائل للمقاصد:الوجو األوؿ
 . اظتصاحل ىي نفسها اظتقاصد:الوجو الثاين

غًن أف اظتصاحل أضيق دائرة من اظتقاصد . اظتصاحل جتمع بٌن الوسائل واظتقاصد:الوجو الثالث
ىا موضوعاً للمقاصد، وتشمل القواعد والوسائل رألف اظتقاصد تشمل اظتصاحل إبعتبا

 .والضوابط وغًن ذلك ؽتا ىو داخل ابظتوضوع
 

 :صلتها بسد الذرائع: رابعا
. مبا أف اظتراَد بسد الذرائع منُع الوسائل اظتفضية إىل اظتفاسد

. ومبا أف درء اظتفاسد مقصد شرعي؛ فإف سد الذرائع ىي ذاهتا مقصد شرعي 
: فوائــــدىا- جـ 
 : من فوائدىا ابلنسبة للمجتهد - 1
 .مسائل التعارض والرتجيح-
 .فهم النصوص وتوجيهها-
 .توجيو الفتوى-
. استنباط علة القياس-
 

 : من فوائدىا ابلنسبة للمكلف - 2
. تصحيح قصد اظتكلف وجعلو موافقا لقصد الشارع- 
 .أتصيل مبدأ اإلخالص واالمتثاؿ التاـ لديو- 



. امتثاؿ التكليف على أفضل وجو ؽتكن- 
 .تربئة ذمة اظتكلف من التكليف- 
 
 :طرق معرفة مقاصد الشريعة- د 

اليت دلت على اضتكمة من خلق السموات واألرض وخلق اإلنساف عمـو النصوص  .1
وتكرديو وتكليفو واليت دلت على رزتة هللا وعفوه وكرمو وعدلو وتفضلو واليت دلت 

على إرساؿ الرسل وإنزاؿ الكتب وبياف الشرائع وتوضيح األحكاـ واليت دلت على 
ف الكرًن ومكانة السنة آهتا وخلودىا وعلى عظمة القريعظمة رسالة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص و خامت

هتا وحضاريتها وواقعيتها ومرونتها يخالؽأوعلى شتاحة الشريعة ويسرىا وإنسانيتها و
رُُّسالً } وقاؿ 156األعراؼ{َوَرزْتَيِت َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء }فقد قاؿ سبحانو وتعاىل 

رِيَن َوُمنِذرِيَن لَِئالَّ َيُكوَف لِلنَّاِس َعَلى اّللِّ ُحجٌَّة بَػْعَد الرُُّسِل   وقاؿ 165النساء{مَُّبشِّ
ِإفَّ َىػَذا اْلُقْرآَف ِيْهِدي لِلَّيِت } وقاؿ 107األنبياء{َوَما أَْرَسْلَناَؾ ِإالَّ َرزْتًَة لِّْلَعاَلِمٌَن }

 ًً َوـُ  185البقرة{يُرِيُد اّلّلُ ِبُكُم اْلُيْسَر َوالَ يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرَ  } وقاؿ 9اإلسراء{ِىَي أَقػْ
 .  78اضتج{َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يف الدِّيِن ِمْن َحرٍَج }وقاؿ 

 االستقراء، ويكوف بتتبع ما أمكن من التكاليف الشرعية والبحث عن مآخذىا  .2
وغاايهتا، فإذا وجدًّن غاية هتدؼ ىذه التكاليف إىل حتقيقها أمكن اصتـز أبهنا مقصًدا 

عن طريق االستقراء؛ إذ ..( الضرورات و)كإثبات اظتقاصد الكلية الثالثة . للشارع
بتتبع التكاليف يلحظ أهنا ترجع إىل حفظ أحد ىذه الكليات، ومن ىنا نقطع أبف 

 .حفظها مقصٌد شرعيٌ 
االستفادة ؽتا ذكره األصوليوف من طرؽ إثبات العلة يف معرفة مقاصد الشارع . 3
، كقولو (وىذا إمنا حيصل حينما تكوف العلة ىي نفسها اظتقصود من تشريع اضتكم)

 (كي) فقد نص األصوليوف على أف )كي ال يكوف دولة بٌن األغنياء منكم(: تعاىل



من الصيغ الصرحية يف التعليل، والعلة يف ىذه اآلية تصلح أف تكوف مقصدا شرعيا؛ 
إذ أف قصد الشارع يف األمواؿ إشاعتها بٌن الناس بطريق عادؿ دينع احتكارىا يف فئة 

 .ػتدودة
: واظتسكوت عنو نوعاف: السكوت الشرعي. 4
ماسكت عنو الشارع ومل يبينو لعدـ وجود سببو؛ ومثالو رتع القرآف يف عهد أيب بكر : األوؿ

. هنع هللا يضر فلما قاـ سببو زاؿ السكوت الشرعي وتبٌن اضتكم ابجتهاد  الصحابة
ما سكت عنو الشارع ومل يبينو مع قياـ سببو ومقتضيو كأذاف العيدين فإف : الثاين

الشارع سكت عن ىذا األذاف ومل يبينو مع أنو قد بٌن أذاف الصلوات اطتمس وأذاف 
اصتمعة فدؿ ىذا على أف مراده أف السكوت ىو بياف لعدـ مشروعية األذاف لصالة 

.   العيدين كالتنصيص على ذلك دتاماً 
 

 :زلاور دراستها عند الشاطيب- ىـ 
:  أحدمهاادلقاصد اليت يُنظر فيها قسمان

وشتاىا  )وقد جعل الشاطيب حديثو عن ىذا القسم يف أربعة ػتاور يرجع إىل قصد الشارع- 
 :وىي (أنواعا

 قصد الشارع يف وضع الشػػػريعة ابتداء: النوع األوؿ
 قصد الشارع يف وضع الشريعة لإلفهػػاـ: النوع الثاين

 قصد الشارع يف وضع الشريعة للتكليف مبقتضػػاىا: النوع الثالث
قصد الشارع يف دخوؿ اظتكلف حتت أحكاـ الشػػريعة : النوع الرابع

 ومسائل ىذا القسم فيها نوع تداخل مع مسائل النوع يرجع إىل قصد ادلكلف: واآلخر
 .الرابع من القسم األوؿ

.  أف قصد اظتكلف يف العمل جيب أف يكوف موافقا لقصد الشارع وإال كاف ابطال: وخالصتو



 
 

:  وجو الرتابط والتسلسل بني األنواع األربعة
:  أف الشػارع عندما وضع تكػاليفو لعبػػػػػاده

 .قصد ابتداء حتقيق مصاضتهم يف الداريٌن (1)
 .  ولكي يتمكنوا من القياـ هبذه التكاليف قصد أف تكوف مفهومة (2)

وكما أنو قصد أف تكوف عقوعتم قادرة على فهم التكاليف؛ فقد قصد أيضا أف  (3     )
 .تكوف جوارحهم قادرة على تطبيقها

فقد : وإذا كانت التكاليف الشرعية وفق مصاضتهم، وقادروف على فهمها، وتطبيقها (4)
.  قصد الشارع أف يدخلوا حتتها عملياً؛ عبودية هلل تعاىل

 
: أتريخ البحث فيها وأىم ادلؤلفات- و
: مرحلة النشأة- 1

وتتمثل يف كتاابت األصوليٌن يف بعض مسائل أصوؿ الفقو، ويف مقدمتهم اصتويين يف 
 . (شفاء الغليل)و (اظتسػتصفى)وتلميذه الغزايل يف  (الربىاف)

:  وأىم ما قاما بو
، وإبرازالثاين للضرورات (الضرورايت واضتاجيات والتحسينيات)إبراز األوؿ لكليات اظتقاصد 

.  اطتمس
كما ديكن أف يلحق هبما اآلمدي يف عنايتو برتتيب الضرورات اطتمس، وذلك يف كتابو 

. (اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ)
: مرحلة استقــالل مباحث ادلقــاصد- 2



البن عبد السالـ، وىذا الكتاب يعد  (قواعد األحكاـ يف مصاحل األًّنـ)وتتمثل يف كتاب 
 .  اظتصدر األوؿ يف اظتصاحل

الفروؽ وشرح التنقيح والنفائس، ومن أىم ما : ويلحق بو تلميذه القرايف والسيما يف كتبو
. ساىم بو نقُل فكرة اظتقاصد إىل اظتذىب اظتالكي

ويلحق هبما شيخ اإلسالـ وتلميذه ابن القيم، ومها وإف مل يهتما كثًنا ابلتنظًن للمقاصد، إال 
. أهنما من أكثر العلماء اىتماما بتطبيقها يف الفتاوى

: مرحـلة النضـــج- 3
وتتمثل يف كتاب اظتوافقات  للشاطيب، وىو كتاب يف أصوؿ الفقو إال أنو أفرد اصتزء الثاين منو 

للتنظًن والتأصيل والرتتيب للمقاصد كما تناوعتا يف مواضع متفرقة من ابقي أجزاء الكتاب، 
وأصبح كتابو ىو القاعدة اليت ينطلق منها جل من كتب بعده يف اظتقاصد؛ عتذا ُوِصَف أبنو 

 .ؼترتع فن اظتقاصد، أو أبو اظتقاصد األوؿ
الذي يصفو البعض أبنو أبو - وبقي التأليف يف اظتقاصد راكدا إىل أف أتى ابن عاشور 

رتب فيو اظتقاصد وتعامل معها  (مقاصد الشريعة اإلسالمية)وألف كتاب - اظتقاصد الثاين 
مث . كعلم مستقل، واعتىن فيو ابلتمثيل للمقاصد العامة و اطتاصة والسيما اظتتعلقة ابظتعامالت

.  تتابعت اظتؤلفات
 

 
 

: أساس اعتبار ادلقاصد : اثنياً 
ػ تعليل األحكاـ عند األصوليٌن 1
ػ اعتبار اظتصلحة الشرعية يف األحكاـ 2
 . (معىن اظتصاحل ، شروطها ، أدلة اعتبارىا ) 



 
 :أساس اعتبار ادلقاصد 

 :ػ تعليل األحكاـ عند األصوليٌن1
األحكاـ الشرعية معللة بتحقيق مصاحل العباد يف الدارين، عِلَمَها من علمها وجهلها من 

.  جهلها؛ وما دراسة اظتقاصد إال ظتعرفة ىذه العلل واضِتكم
ما : ، وقولو بعد آية الوضوءوما أرسلناؾ إال رزتة للعاظتٌن: وؽتّا يدؿ على ذلك قولو تعاىل
. ...يريد ليجعل عليكم من حرج

وحتقيق اظتصاحل ىو اظتعىن األصلي للتعليل لكن ظتا كانت اظتصاحل واضتكم غًن منضبطة يف 
اصتملة اجتهت أنظار األصوليٌن لألوصاؼ الظاىرة اظتنضبطة اليت ىي مظنة اظتصلحة واضتكمة 

. فربطوا األحكاـ هبا واصطلحوا على تسميتها ابلعلة
وصف ظاىر منضبط، دّؿ الدليل على كونو مناطا للحكم ”: وقد سبق تعريفها أبهنا

وإذا كانت األحكاـ الشرعية معللة بتحقيق مصاحل العباد يف الدارين؛ فهل يعين ىذا تفسًن 
النصوص مبصاضتها اليت تضمنتها، ومن مث بناء األحكاـ على ىذه اظتصاحل؟ خالؼ بٌن 

 : العلماء
. األحكاـ تؤخذ من ظاىر اللفظ فقط وال يلتفت إىل اظتصلحة:1ؽ
 (ال يسأؿ عما يفعل وىم يسألوف)
األحكاـ تبىن على اظتصاحل اليت تضمنتها النصوص ؛ إذ ىي األصل، وما األلفاظ إال : 2ؽ

.  وسيلة للتعبًن عنها
األحكاـ تبىن على النصوص واظتصاحل معا على وجو ال خيل أحدمها ابآلخر وىذا قوؿ : 3ؽ

. الراسخٌن يف العلم



 ودراستنا ظتقاصد الشريعة ابعتبارىا مقرراً دراسياً إمنا هتدؼ إىل تقرير ىذا اظتذىب أي إىل 
تقرير التعليل اظتصلحي اظتنضبط أبحكاـ الدين وإىل تقرير االجتهاد اظتقاصدي األصيل 

...  واعتبار اظتقاصد الشرعية يف فهم النصوص والنظر واالستنباط والتفسًن
 
 معىن ادلصاحل ، شروطها ، أدلة اعتبارىا: 2

 :معىن ادلصلحة - أ
: مر بنا أف اظتصاحل عتا ثالث إطالقات 

 فاإلطالؽ األوؿ يقوؿ أبف اظتصلحة سبب يوصل إىل مقصود الشارع •
  واإلطالؽ الثاين يقوؿ أبف اظتصلحة ىي نفس اظتقصود أو نفس اظتنفعة اجمللوبة  •
 بٌن كوف ؛لعز بن عبد السالـ فهو جيمع بٌن اإلطالقٌنوىو ؿأما اإلطالؽ الثالث  •

كوف اظتصلحة نفس اظتقصود ونفس اظتنفعة واظتصلحة سبباً موصالً إىل مقصود الشارع 
 .اجمللوبة ونفس اظتفسدة اظتدفوعة

 :الضابط الرئيس للمصاحل وشروطها التفصيلية- ب
: ىناؾ ضابطاف مهماف لعاظتٌن من العلماء

اظتصاحل اجملتلبة شرعا واظتفاسد اظتستدفعة  إمنا تعترب من : "ضابط الشاطيب؛ إذ قاؿ •
حيث تقاـ اضتياة الدنيا للحياة األخرى ال من حيث أىواء النفوس يف جلب 

" مصاضتها العادية أو درء مفاسدىا العادية
كل مصلحة ال ترجع إىل حفظ مقصود ُفِهَم من الكتاب : "ضابط الغزايل؛ إذ قاؿ •

والسنة واإلرتاع، وكانت من اظتصاحل الغريبة اليت ال تالئم تصرفات الشرع فهي ابطلة 
"  مطّرحة ومن صار إليها فقد شرع

:  أما الشروط التفصيلية فمنها
. عدـ معارضتها لنص من القرءاف أو السنة أو اإلرتاع .1



. عدـ مسايرة اعتوى اظتذمـو والشهوة احملرمة .2
.  عدـ معارضتها ظتقاصد الشريعة .3
 
 

الدين،  النفس، :  الكليات اليت جاءت الشرائع للمحافظة عليها، و ترتيبها : اثللاً 
 .النسل ، العقل، ادلال

 
 

: الكليات اطتمس و طريقة ػتافظة الشارع عليها
 حفـظ الدين- 1     

 (يكوف إبثبات ما حيفظ الدين ويقيم أركانو ويثبت قواعده)من جانب الوجود -
. كوجوب اإلدياف والشهادتٌن والصالة والزكاة والصياـ واضتج

يكوف إببعاد ما يؤدي إىل إزالة الدين أو تعطيلو؛ سواء كاف واقعا أو من جانب العدم- 
. كاصتهاد وقتل اظترتدين ومنع االبتداع (متوقعا

 ادلال- 5العقل - 4النسل - 3النفس  - 2
ويدخل يف ذلك األحكاـ األساسية يف العادات واظتعامالت؛ : من جانب الوجود- 

ومن . فمن األوؿ إابحة األكل والشرب واللبس والسكىن فهذه حتفظ النفس والعقل
الثاين إابحة دتلك اظتأكوؿ واظتشروب واظتلبوس واظتسكوف ابلبيع والشراء واعتبة، وحل 

 .االستمتاع ابلنكاح فهذه حتفظ اظتاؿ والنسل
ويدخل يف ذلك أحكاـ اصتناايت واضتدود؛ كتحرًن القتل والزًّن : من جانب العدم- 

 .واطتمر والسرقة
 



 :ترتيب ادلقاصد حبسب احملافظة على الكليات : رابعاً 
 : الضرورايت- 1

ىي اليت البد منها يف قياـ مصاحل الدين والدنيا وبقدر فقدىا تفوت ىذه اظتصاحل، حبيث 
. خيشى فوت اضتياة يف الدنيا أو فوت النجاة يف اآلخرة أو  فواهتما معا

.   السابقة أمثلة للضرورايت  أيضاأمثلة الكليات اطتمس  و
  وكل واحد من الضرورايت اطتمس لو أدلة تفصيلية تثبتو كما أنو ابستقراء النصوص 

. العامة وتتبع التكاليف يلحظ أهنا ترجع إىل حفظ أحد ىذه الكليات
 : اضتاجيات- 2

ىي اليت يفتقر اظتكلفوف إليها افتقارا ملحا؛ حبيث يرتتب على تفويتها دخوؿ اظتشقة 
. واضترج عليهم، ولكنو ال خيشى منو فوات اضتياة يف الدنيا أو فوات النجاة يف اآلخرة

: وىي جارية يف أركاف الفقو األربعة
.  (الدين) ففي العبادات كرخص السفر واظترض 

. (النفس والعقل)ويف العادات كالتمتع ابلطيبات 
. (اظتاؿ والنسب) ويف اظتعامالت كالقرض والسلم واإلجارة واطتطبة 

 ويف اصتناايت كالقسامة وضرب الدية على العاقلة وتضمٌن الصناع واضتكم مبوت اظتفقود 
. (اصتميع)

 واإلرتاعات الشرعية اليت أجازت وكما ثبتت اضتاجيات ابالستقراء ثبتت ابلنصوص
العقود واظتعامالت اضتاجية كنص الوصية وحديث بيع السلم والنظر إىل اظتخطوبة 

وكاإلرتاع على مشروعية بيع السلم واإلجارة ىذا فضالً عن النصوص القرءانية والنبوية 
 .اليت أقرت رفع اضترج ودفع األذى وإزالة الضرر وجلب اظتصاحل واظتنافع واطتًن

 التحسينيات- 3
.  ىي ما حيسن حتصيلها أو جتنبها، ولكن ال يرتتب على تفويتها مشقة وحرج 



وجيمع ذلك ػتاسن العادات ومكاـر األخالؽ واآلداب، وىي جارية يف أركاف الفقو 
: أيضا

. (الدين)..كالطهارة والصدقات وأخذ الزينة عند الذىاب للمساجد:  ففي العبادات
كآداب األكل و الشرب وجتنب ما ال تقبلو النفوس من اظتآكل والشارب : ويف العادات

. (النفس والعقل).. وترؾ اإلسراؼ
ويف . (اظتاؿ والنسب) ويف اظتعامالت كمنع بيع النجاسات ومنع اظترأة من تزويج نفسها 

كمنع قتل النساء والصبياف والرىباف يف اصتهاد، وكمنع الغدر واطتيانة واظتثلة : اصتناايت
. (اصتميع)

- قوؿ هللا تعاىل : وكما ثبتت التحسينيات ابالستقراء ثبتت ابلنصوص واإلرتاعات، منها
وقولو صلى  (إف هللا حيب التوابٌن وحيب اظتتطهرين)- :يف إزالة النجاسة وحتصيل الطهارة 

. (سمِّ هللا وكل بيمينك وكل ؽتا يليك): هللا عليو وسلم
 

احلاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة  : توضيح قاعدة
أف اضتاجة تكوف بعد الضرورة رتبة وىي : ىذه الصيغة من أشهر صيغ القاعدة ومعناىا

أف يبلغ اإلنساف حالة أو حداً إذا مل جيد ما حيتاجو مل يهلك ولكنو يكوف يف مشقة 
 .شديدة وجهد عظيم

اطتروج على بعض ح يب ولكنها ت، تبيحو لو الضرورةالذي فهذه اضتاجة ال تبيح لو اضتراـ 
القواعد العامة وتبيح ما أابحتو القواعد اطتاصة  أو القواعد االستثنائية يف ضوء الضوابط 

. والتقديرات الشرعية األصيلة
 ومفاد ىذه القاعدة أنو إذا كانت ىناؾ حاجة عامة جملموعة من الناس أو خاصة 

. بشخص ما نزلت ىذه اضتاجة منزلة الضرورة يف جواز الرتخيص ألجلها



 فيالحظ ،واضتاجة اليت تنزؿ منزلة الضرورة إمنا ىي اضتاجة اليت فيها زايدة الشدة واظتشقة
يف ىذه اضتاجة زايدة الشدة وزايدة اظتشقة سواء أكانت حاجة مؤقتة بزمن معٌن كنظر 

الطبيب إىل العورة وكلبس اضترير أـ كانت حاجة دائمة متواصلة كعقد السلم واالستصناع 
غًن أف اضتاجة اظتؤقتة تقدر بقدرىا كالضرورة أما الدائمة فاإلذف فيها مطلق وىي اثبتة 

ستثناء من األصل ا الواردة وىيابلنص واإلرتاع كالسلم واإلجارة واالستصناع وبيع العرااي 
. العاـ والقاعدة العامة

 
الضرورايت واحلاجيات )ادلبدأ الذي تنطلق منو العالقة بني ادلراتب اللالث

 .األصل يف ىذه ادلراتب ىو الضرورات وما عداىا تكملة ذلا(والتحسينيات
: أىم األسس اليت تضبط العالقة بني ىذه ادلراتب وبني كل مرتبة وما تعلق هبا

. اختالؿ الضروري يلـز منػو اختالؿ اضتاجي والتحسيين.1
ال يلـز من اختالؿ اضتاجي والتحسيين اختالؿ الضروري إبطالؽ، ولكن قد يلـز من .2

. اختالعتما اختاللو بوجو ما
ينبغي يف احملافظة على كل تكملة أف تساىم يف احملافظة على ما ىو أصل عتا، . 3

 .ويشرتط أال يرتتب على احملافظة عليها ضياع األصل
ىذه اظتراتب الثالث شرعت ظتصاحل تتعلق هبا وال يرفعها ختلف بعض جزئياهتا؛ ألف . 4

ختلف آحاد اصتزئيات عن مقتضى الكلي إف كاف لغًن عارض فال يصح شرعا، وإف كاف 
 . لعارض فذلك راجع إىل احملافظة على ذلك الكلي من جهة أخرى أو على كلي آخر

 :فاصتزئيات اظتتخلفة قد يكوف ختلفها: وأيضا. 5
. ضِتَكٍم خارجة عن مقتضى الكلي فال تكوف داخلة حتتو أصال.1 
. أو تكوف داخلة لكن مل يظهر دخوعتا.2
. أو تكوف داخلة عندًّن لكن عارضها على اطتصوص ما ىي بو أوىل.3



وجود مفسدة اتبعة للمصلحة اظتطلوبة شرعا ال دينع اعتبارىا، وكذلك العكس؛ألف .6
مقصود الشارع اصتانب الغالب يف اظتصاحل واظتفاسد؛ إذ ال توجد يف الدنيا مصلحة ػتضة 

 .وال مفسدة ػتضة
: أقسام ادلقاصد ابلنظر إىل عالقتها حبظ ادلكلف

اظتقاصد األصلية، وىي اليت مل يراَع فيها حظ اظتكلفٌن كأفراد ابلقصد األوؿ، وإمنا روعي - 1
ووجو كونو ال حظ فيها . فيها أصالة إقامة حياهتم واستقامتها ابلقياـ ابلضرورايت اطتمس

للمكلف؛ لكونو ملزما حبفظها رضي بذلك أو مل يرَض، ولكوف طبيعة اظتكلف ال دتيل إىل 
 .حتقيق ىذا اظتقصد طلبا ورغبة، وإمنا طاعة وعبادة، كقصد حفظ النسل من النكاح

التبعية وىي اليت روعي فيها حظ اظتكلف ابلقصد األوؿ، فمن جهتها حيصل لو مقتضى - 2
. ما جبل عليو من نيل الشهوات واالستمتاع ابظتباحات

 
 
 
 

 :صلة مقاصد الشارع ابألدلة و القواعد الفقهية : سادساً 
:         أػ صلتها ابألدلة 

. ػ ابالستحساف 1          
. ػ ابظتصاحل اظترسلة 2          
. ػ بسد الذرائع 3          

:           ب ػ صلتها ابلقواعد الفقيهة 
. اظتشقة جتلب التيسًن : ػ بقاعدة 1          
 .الضرر يزاؿ : ػ بقاعدة 2          



 
 :االستحسان وصلتو ابدلقاصد. 1
 ىو االستثناء من األصل ظتصلحة راجحة: معىن االستحساف. 
 نظر اطتاطب إىل ؼتطوبتو، فهو جائز وىو استثناء من أصل حترًن النظر إىل : مثالو

. النساء األجنبيات
 صلتو ابظتقاصد :

أف االستحساف استثناء من األصل ظتصلحة راجحة، وحتقيق اظتصلحة :  الوجو األول
. مقصد شرعي
أف أمثلة االستحساف لوحظ فيها رفع اضترج واظتشقة وجلب اليسر :  الوجو اللاين

: والرزتة والسعة
ر أمر النظر وُخفِّف عن اطتاطب بتجويز النظر إىل خطيبتو   ففي مثاؿ اطتطبة ُيسِّ

. ومشروع زوجيتو
خفف عن طالب الصنعة كباب أو :  وجتويزعقد االستصناع مع أنو عقد على معدـو

ؿتوه ابابحة طلب صنعو وانتظار إؾتازه، وخفف عن النجار ابالستفادة من عملو 
.  واالنتفاع بصنعتو وذتنها ورحبها

 وكذلك جتويز بيع السلم واإلجارة، فقد شرعتا استثناء ابلنص ضتاجة الناس ورفع ضترج 
وىكذا تكوف سائر أمثلة االستحساف معللة ابظتصاحل واظتنافع، وآيلة إىل التخفيف . عنهم

. والتيسًن
 ادلصلحة ادلرسلة وصلتها ابدلقاصد. 2
  ىي كل مصلحة داخلة يف مقاصد الشريعة ومل يرد يف الشرع : معىن اظتصحة اظترسلة

 .نص على اعتبارىا بعينها أو إلغائها



 مصلحة احرتاـ اإلشارات اظترورية؛ فهي مصلحة مل يشهد عتا دليل قرآين أو : ومثاعتا
وإمنا شهد عتا فقط دليل إسالمي عاـ أو قاعدة . نبوي، ال ابالعتبار وال ابإللغاء

شرعية كربى، كقاعدة حفظ نظاـ الناس، وقاعدة زتاية األنفس واظتمتلكات، وقاعدة 
. طاعة ويل األمر ومراعاة األعراؼ اضتسنة والتنظيمات النافعة، وغًن ذلك

 صلتها ابظتقاصد :
اظتقاصد أعم وأمشل من اظتصلحة اظترسلة؛ ألف اظتقاصد حتتوي على :  الوجو األوؿ

. اظتصلحة اظترسلة واظتصلحة اظتعتربة
اظتقاصد حتدد اظتصلحة اظترسلة؛ فال تعترب اظترسلة إال إذا كانت مالئمة :  الوجو الثاين

وكذلك حتدد اظتصاحل اظتلغاة من جهة كوف . للمقاصد ومنسجمة معها وغًن مضادة عتا
. ىذه اظتصاحل ال تتالئم مع مقاصد الشريعة؛ فيقع طرحها وإبعادىا

 سد الذرائع وصلتو ابدلقاصد. 3
  ىو منع الوسائل اظتؤدية غالباً إىل مفاسد:  معىن سد الذرائع . 
 من أمثلتو وأدلتو :

. وال تسبوا الذين يدعوف من دوف هللا فيسبوا هللا عدوا بغًن علم:قولو تعاىل. 1 
منع القاضي من أخذ اعتدية لئال يكوف ذريعة إىل أخذ الرشوة، وذلك يف . 2 

. رواه أزتد" ىدااي العماؿ غلوؿ: "حديث
 أقساـ الذرائع :

كشرب اطتمر اظتفضي إىل مفسدة . وسيلة موضوعة لإلفضاء إىل مفسدة قطعا- 1 
. وحكم ىذه الوسيلة ىو اظتنع. السكر

كالنظر إىل . وسيلة موضوعة لإلفضاء إىل مباح ومصلحتها أرجح من مفسدهتا- 2 
. وحكمها اظتشروعية. اظتخطوبة



وسيلة موضوعة لإلفضاء إىل مباح ومل يقصد هبا التوسل إىل مفسدة ولكنها - 3 
وحكم . كسب آعتة الكفار عَلًنا اظتفضي إىل سب هللا. تؤدي إليها غالبا ومفسدهتا أرجح

. (وىذا مع القسم الرابع ىو ػتل النزاع )ىذا القسم اظتنع على الراجح 
.  وسيلة موضوعة لإلفضاء إىل مباح و قصد هبا التوسل إىل مفسدة- 4 

. وحكمها اظتنع على الراجح.  كنكاح احمللل الذي قصد بو حتليل الزوجة لألوؿ
 صلتها ابظتقاصد :

.  مبا أف اظتراَد بسد الذرائع منُع الوسائل اظتفضية إىل اظتفاسد
  . ومبا أف درء اظتفاسد مقصد شرعي؛ فإف سد الذرائع ىي ذاهتا مقصد شرعي 

 ادلشقة جتلب التيسري وصلتها ابدلقاصد: قاعدة . 4
وىي من القواعد اطتمس الكربى اليت بين عليها الفقو اإلسالمي، واضتديث عنها مظانو 
 :ىي كتب القواعد الفهية، ويهمنا ىنا بياف معناىا وصلتها ابظتقاصد وأىم أحكاـ اظتشقة

 أف اظتشقة غًن اظتعتادة تكوف سببا للتيسًن والتسهيل : اظتعىن اإلرتاؿ للقاعدة
. والتخفيف

  وتكمن صلتها ابظتقاصد يف كوهنا بعينها دتثل مقصدا من أىم اظتقاصد الشرعية، إذ
وىذه بذاهتا من مقاصد الشريعة ... هتدؼ القاعدة إىل التيسًن والتخفيف ورفع اضترج

. الرئيسة
 ويعضد ىذا أهنا جاءت بصيغ أخرى ىي إىل القواعد اظتقاصدية أقرب منها إىل 

: القواعد الفقهية، من ىهذه الصيغ
. هللا تعاىل قد رفع اظتشقة   - 
. دين هللا يسر   - 
. اضترج مرفوع   - 

 



 
 بعض أحكام ادلشقة

: معىن ادلشقة: أوال
. لغة اظتشقة

: أف تكوف شاملة للمقدور وغًنه و االستعماؿ اطتاص : واصطالحا  االستعماؿ العاـ
.  أهنا خاصة ابظتقدور عليو وىذا اظتراد ىنا

 أقسام ادلشقة: اثنيا
 تقسيمها  من جهة مدى االعتياد عليها: التقسيم األول

 :ادلشقة غري ادلعتادة - 
وىي ما كاف العمل معها يؤدي الدواـ عليو إىل االنقطاع عنو، أو عن بعضو، وإىل وقوع 

.  خلل يف صاحبو يف نفسو أو مالو أو حاؿ من أحوالو
 :ادلشقة ادلعتادة- 

.  كمشقة ؼتالفة اعتوى. وىي ما مل يكن فيها شيء من ذلك يف الغالب
فهذه ال تعد مشقة وإف شتيت كلفة؛ فأحواؿ اإلنساف كلها كلفة يف ىذه الدار يف أكلو 

. وشربو وسائر تصرفاتو
من جهة مدى ضبط الشارع ذلا :التقسيم اللاين

: ما مل يضبطو الشارع- 
حيث : "من أقساـ اظتشقة من جهة االعتياد فقاؿ (يف ػتاولة ضبط ذلك)انطلق الشاطيب 

تكوف اظتشقة الواقعة ابظتكلف خارجة عن معتاد اظتشقات يف األعماؿ العادية، حيث 
وأما إذا مل تكن .. حيصل هبا فساد ديين أو دنيوي؛ فمقصود الشرع فيو الرفع على اصتملة

مث نبو ".فالشارع وإف مل يقصد وقوعها فليس بقاصد لرفعها أيضا.. خارجة عن اظتعتاد
طبيعة العمل .1: على أمر ىاـ مفاده أف قياس اظتشاّؽ أمر نسيب ينظر فيو إىل



وبناء على ىذا كلو يكوف . وإىل حاؿ اظتكلف.4. ومصلحتػو.3.    وضرورتػو.2
. الرتخيص أو ال يكوف

 ما ضبطو الشارع وربطو أبسباب معينو -
 :حصرىا كثًن من العلماء يف ذتانية أسباب

.  اظترض- 2.                                             السفر- 1
. النسياف- 4.                                              اطتطأ- 3
. اصتهل- 6.                                              اإلكراه- 5
. النقص- 8.                                العسر وعمـو البلوى- 7

 
: بيان األسباب اخلمسة األوىل اليت ضبطها الشارع

 :وشروطو ثالثة . السفر-1
. أف تكوف اظتسافة واظتدة معتربتٌن شرعاً - 
. أف يقصد موضعاً معلوماً - 
. أف جياوز عامر البلد- 
. (صاحل اليوسف.أفاد ذلك د) 

أف يكوف ذلك ابجتهاد اظتريض، : وضابط معرفة  اظترض اظتعترب يف التخفيف. ادلرض-2
حبيث يغلب على ظنو أف حالتو الصحية تستدعي التخفيف؛ أبف يستند يف ذلك على 

 .(أفاد ذلك ابن ؾتيم). أمارة أو جتربة أو إخبار طبيب مسلم غًن ظاىر الفسق
 :وخيتلف أثره ابختالؼ ما تعلق بو. اخلطأ-3

فإف تعلق حبق من حقوؽ هللا سقط عنو اإلمث وقد تسقط مطالبة الشارع لو ابإلعادة كمن 
. اجتهد يف القبلة فأخطأ، وقد ال تسقط كما لو توضأ مباء ؾتس يظنو طهوراً 



وإف تعلق حبق للعباد فإنو يسقط عنو اإلمث أيضا لكن يبقى حق العباد؛ فإف كاف جناية 
. وجبت الدية، وإف كاف ماال متلفا وجب ضمانو

.  (اصتبوري. .اليوسف  ود.  ابن زتيد ود.أفاد ذلك د)  
ما قيل يف التفريق بٌن اطتطأ يف حقوؽ هللا تعاىل ويف حقوؽ العباد ديكن أف . النسيان-4

يقاؿ ىنا يف اصتملة، إال أهنما يتفقاف يف اضتكم عند التذكر؛ فإف كاًّن ؽتا ال يقبل التدارؾ 
أفاد ذلك   )كاصتمعات وإسكاف الزوجات سقطا ابلفوات، وإال فال؛ كالصالة والديوف 

 .(ابن عبد السالـ
 :وشروطو أربعة . اإلكراه-5
. أف يكوف اظتكرِه قادرا على تنفيذ ما ىدد بو واظتستكَره عاجزا عن الدفع- 
. أف يغلب على ظن اظتستكَره أنو إذا مل يستجب حتقق ما ىدد بو- 
. أف يكوف ما ىدد بو ؽتا يعسر حتملو؛ كالقتل أو قطع الطرؼ أو الضرب اظتؤمل- 
. (اليوسف. أفاد ذلك  د).  أف يكوف عاجال وبال حق- 
 

 بيان ابقي األسباب اليت ضبطها الشارع
اصتهل ابهلل وما جيب لو من العبادة فهذا ال يعذر بو من . 1:وىو على أنواع. اصتهل- 6

 .كاف عاظتا إبرساؿ الرسل
 مبا ىو معلـو من الدين ابلضرورة فهذا ال يعذر بو من عاش بٌن اظتسلمٌن، اجلهل.2

ويعذر بو من عاش يف البالد الكافرة أو كاف حديث عهد إبسالـ، ولكن يلـز معو 
. استدراؾ ما ديكن استدراكو

اصتهل يف مواضع االجتهاد أو االشتباه  فهذا يسقط اإلمث ولكن يلـز معو استدراؾ ما . 3
. (عياض السلمي. أفاد ذلك د). ديكن استدراكو



 سبب اظتشقة يكوف داخال يف ذلك إذا حتققت فيو الشروط :العسر وعموم البلوى- 7
 :اآليت
أف يكوف سبب اظتشقة ؽتا يعسر التخلص منو . 1
. أف يكوف ىذا السبب ؽتا البد للفرد أف يتعرض لو.2
. (الباحسٌن. أفاد ذلك د). أف يكوف عاما يف األفراد أو يف أوقات الفرد الواحد. 3
 النقص منو ما ىو عقلي يشمل الصغر واصتنوف والعتو  والنـو واإلغماء :النقص-8

والسكر ، ومنو ما ىو عضوي غًن العقل، وىذا منو ما ىو خلقي طبيعي ويشمل 
األنوثة، ومنو ما ىو غًن طبيعي ويدخل فيو ؼتتلف أنواع العاىات كالعمى واطترس والعرج 

يعقوب الباحسٌن . وقد استعرض د)ولكل سبب من ىذه األسباب ختفيفات ختصو 
.  (طائفة من أحكامها

 
 أىم ادلقاصد ادلتعلقة ابدلشقة: اثللا

 .الشارع مل يقصد يف تكاليفو اإلعنات، واظتشقة على اظتكلفٌن
 .التكاليف الشرعية فيها كلفة و مشقة ما، ولكن ال تسمى يف العادة اظتستمرة مشقة
اظتشقة ليس للمكلف أف يقصدىا يف التكليف نظرا إىل عظم أجرىا، ولو أف يقصد 

 . العمل الذي يعظم أجره لعظم مشقتو من حيث ىو عمل
اظتداومة على العمل .1إذا كاف رفع اضترج مقصودا للشارع فإف مقصود مقصوده ىذا ىو 

 . والتوازف بٌن الواجبات.2
إال أهنا ليست من اظتشقات اظتعتربة - وإف كانت شاقة يف غتاري العادات-ؼتالفة اعتوى 

يف التكليف، ألف الشارع إمنا قصد بوضع الشريعة إخراج اظتكلف عن اتباع اعتوى ال 
 . العكس



األصل يف التشريع أف ينزؿ على الطريق األعدؿ اآلخذ من الطرفٌن بقسط ال ميل فيو، 
لكن إذا جاء ظتعاصتة اؿتراؼ إىل أحد الطرفٌن رده إىل الوسط بوجو دييل بو إىل الطرؼ 

. اآلخر؛ ليحصل التوازف
 

 الضرر يزال وصلتها ابدلقاصد: قاعدة . 5
وىي من القواعد اطتمس الكربى اليت بين عليها الفقو اإلسالمي، واضتديث عنها  

 :مظانو ىي كتب القواعد الفهية، ويهمنا ىنا بياف معناىا وأمثلتها وصلتها ابظتقاصد
 ال جيوز اإلضرار ابلنفس ، كما ال جيوز اإلضرار ابآلخرين : اظتعىن اإلرتاؿ للقاعدة .

. فكل ضرر جيب أف يدفع ويرفع
 ومن أمثلتها :
دينع بناء اظتعامل واظتصانع داخل اظتناطق السكنية واظتواقع اظتدرسية واصتامعية ،  - 

. وذلك ألهنا تضر ابلسكاف 
جيب على من اختذ كلبا لدفع الضرر عن نفسو أف يكف ىو كذلك ضرره عن  - 

.   الناس  
ال جيوز بيع ما وقع بيعو آلخر، كما ال جيوز لرجل أف خيطب امرأة قد خطبها غًنه  - 

. ، وذلك لنفي الضرر اظترتتب على كل ذلك 
. جيوز للمحـر ابضتج أو العمرة أف يقتل كل ما يضره من اضتيواًّنت   - 
تناوؿ السجائر مضر ابإلنساف اظتستهلك واجملاور؛ ولذا وجب رفع ىذا الضرر  - 

. ابالمتناع عن التدخٌن
  ،وتكمن صلتها ابظتقاصد يف كوهنا بعينها دتثل مقصدا من أىم اظتقاصد الشرعية

ويعضد ىذا أهنا جاءت بصيغ أخرى ىي إىل القواعد اظتقاصدية أقرب منها إىل 
: القواعد الفقهية، من ىهذه الصيغ



. ال ضرر وال ِضرار   - 
. الضرر يُدفع بقدر اإلمكاف  - 
. كل ما أضر ابظتسلمٌن وجب أف يُنفى عنهم   - 
. الضرر ثبت حترديو شرعا ، فحيثما وقع امتنع - 

وصيغها اظتختلفة واظتتكاملة؛ ختدـ قواعد " الضرر يزاؿ"فأف قاعدة :  ومن جهة أخرى
اظتقاصد وتوضحها، والسيما قواعد التعارض والرتجيح بٌن اظتقاصد، كقاعدة تقدًن 

اظتصلحة األعم على اظتصلحة العامة، وإزالة الضرر األكرب وحتمل األصغر، ودرء أىوف 
. اظتفسدين والشرين

 :رلال مقاصد الشريعة : سابعاً 
 .أ ـ  اشرتاط معرفتها للمجتهد 

ال غىن للمجتهد عن مقاصد الشارع ألف فهمها ديثل اعتدؼ اظتشرتؾ صتميع العلـو  •
الشرط الرئيس لبلوغ درجة االجتهاد ،  (ىػ790ت)الشرعية عتذا جعلو الشاطيب 

والواقع أف الشروط التفصيلية اليت يذكرىا األصوليوف إمنا جيمعها ىذا الشرط، فما ىي 
 .  إال تفصيل لو فحسب

أمهية اظتقاصد للمجتهد من : (ىػ1394ت)وقد أوضح لنا  الطاىر ابن عاشور  •
: ستسة جوانب؛ وىي

واالحتياج إىل . فهم نصوص الشريعة حبسب وضعها اللغوي واستعماعتا الشرعي .1
. اظتقاصد ىنا ىو احتياج ّما ليجـز بكوف اللفظ منقوال شرعا مثال

البحث عن اظتعارض للدليل الذي الح للمجتهد ، وذلك عن طريق البحث عن  .2
ويتحدد . الدليل الناسخ، أو الدليل اظتخصِّص أو اظتقيِّد أو اظتبٌنِّ للدليل اظتذكور

البحث عن ىذا الدليل اظتعارض حسب مناسبة الدليل الذي بٌن يدي اجملتهد 
. ظتقصود الشارع



قياس غًن اظتنصوص عليو ابظتنصوص عليو يف الشريعة، مبعرفة العلة الثابتة مبسالكها  .3
حبسب النظر يف العلة ويف - ىنا-ويتحدد االحتياج إىل معرفة اظتقاصد . الشرعية

. اعتبار اظتناسبة  مبعرفة اظتقاصد: مسالكها ، ومنها 
واحتياج اجملتهد إىل ىذا . إعطاء حكم لنازلة ال يُعرؼ حكمها ابلنص أو ابلقياس .4

النحو ظاىر ومهم ، وتكمن أمهيتو يف إجياد اضتلوؿ للنوازؿ اظتستجدة، وتسهيل 
أحواؿ الناس، وتفعيل أحكاـ الشريعة وحتقيق شتات اطتلود والدواـ والصالح العاـ 

وعتذا النحو أثبت العلماء اظتصاحل اظترسلة، والكليات الضرورية واضتاجية . واطتاص فيها
. والتحسينية ، وراعوا االستحساف والعرؼ بضوابط ذلك

على سبيل التفصيل، ويف أغلب – وىو االمتثاؿ لألحكاـ التعبدية اليت ال تُعرؼ  .5
– يف اصتملة والعمـو – علُل أحكامها وِحكم تشريعها ، وإف كانت - األحكاـ 

. معللة مبقاصد االمتثاؿ والطاعة وجلب اظتصاحل ودرء اظتفاسد يف الدارين
 

.     ب ـ صالحيتها لتكون ميزاانً توزن بو النوازل واألعراف مع التمليل
 :صالحيتها لتكون ميزاانً توزن بو النوازل : أوال

تعد اظتقاصد الشرعية ميزاًّن شرعيا توزف بو النوازؿ، وخُيتار بو االجتهاد اظتناسب عتا؛ ومن 
: األمثلة لذلك

؛ ألنو مفسد لإلنساف ومضيع ظتقاصد الشرع، فهو : 1 االستنساخ البشري؛ فهم ػتـر
معارض لكلية حفظ النفس؛ إذ النفس اإلنسانية ينبغي أف حُتفظ بطريق والدهتا العادية، 

وليس بطريق االستنساخ الذي يهتك حرمة األبوين وكرامة اظتولود وحياء األسرة وأمن 
. اجملتمع

زرع األعضاء؛ فقد ظهرت ىذه النازلة يف العصور األخًنة، وكاف الفقهاء قد حكموا : 2
عليها ابصتواز بشروط دقيقة وضوابط ػتددة، واستندت اجتهاداهتم إىل اعتبار اظتقاصد؛ 



فقد التفتوا إىل حفظ نفس اظتتربع واظتتربع لو، والتفتوا إىل مقصد التعاوف والتآلف بٌن أفراد 
جملتمع، ونفوا مقاصد التحيل والتالعب اليت ديكن أف تصدر من اظتتربع أو اظتتربع لو أو 
اجملتمع أو اظتستشفى، وأبعدوا ما يرتتب على العملية من منافع مادية ومكاسب عاجلة 

. بسبب االجتار ابألعضاء واإلكراه على إعطائها
 :صالحيتها لتكون ميزاانً توزن بو األعراف: اثنيا

اظتقاصد الشرعية مسوغ العتبار األعراؼ من جهة ولضبطها من جهة أخرى؛ إذ من 
:  اظتقاصد

 تقرير التيسًن والتخفيف والتدريج، وذلك مبراعاة ما اعتاده الناس من أقواؿ وأفعاؿ  •
. حسنة

.  توسيع دائرة التعامل، بتوسيع أنواع الصيغ الدالة على الرتاضي بٌن اظتتعاملٌن •
.  حتقيق العدالة والتسامح واظتساواة ، ودفع الظلم والغرر والغنب •
.  مراعاة الواقع وأحوالو، وىذا بشرط عدـ اإلخالؿ ابلدين وتعاليمو  •
.   تفعيل االجتهاد وتطوير النظر والفكر وإثراء األحباث اظتعرفية والشرعية  •

وتكوف اظتقاصد ميزاًّن توزف هبا األعراؼ؛ وذلك ابعتماد األعراؼ الصحيحة والنافعة؛ 
صتلب اظتصاحل اظتشروعة ومراعاة ضرورايت الناس وحاجياهتم، واالعتبار ابلواقع دوف 

وىو . وعتذا اظتيزاف قانونو وقواعده وأدواتو. معارضة لألصوؿ ومصادمة للمقاصد اظتعتربة
مبسوط يف كتب األصوؿ والقواعد واظتقاصد، ويف بعض التفاصيل الفقهية واجتهادات 

. العلماء
 
 

 :تطبيق مقاصد الشريعة يف األحكام الفقهية : اثمناً 



،ادلعامالت، فقو األسرة،العقوابت (بيان أن األصلفي العبادة التوقيف )العبادات 
. ،األمر ابدلعروف والنهي عن ادلنكر 

 تطبيق مقاصد الشريعة يف أحكام العبادات. أ
وبياف ذلك من . جتري مقاصد الشريعة يف أحكاـ العبادات كجرايهنا يف ابقي األحكاـ

 :خالؿ النقاط اآلتية
أف العبادات ابعتبارىا أحكاما شرعية؛ فهي متضمنة ظتقاصدىا؛ ألف األحكاـ مشروعة • 

. ظتصاحل العباد يف اظتعاش ويف اظتعاد
أف العبادات ابعتبار تعلقها أبدلتها من الكتاب والسنة؛ فهي متضمنة ظتقاصدىا، بناء • 

. على أف األدلة الشرعية منطوية على مقاصدىا
أف العبادات يف غتملها هتدؼ إىل فوائد فردية واجتماعية وإنسانية؛ وىذا ملحوظ يف • 

أوقات أداء ىذه العبادات، ففي الصلوات حتصل فوائد اصتماعة والتعاطف والتواصل، ويف 
الزكاة تقضى حوائج كثًن من الناس وُتكسب أمواؿ من قبل مستحقيها وتزداد التنمية 

ويف الصياـ تتوازف النفوس وهتدأ األعصاب وتتناغم . ويعظم الرواج وختتفي األحقاد
األرواح وترتاص الصفوؼ ويغلب اضتلُم الغضَب والكرـُ الشحَّ واإلحساُف اإلساءة 

ويف اضتج حيصل االجتماع الروحي والبدين واصتماعي على صعيد ... والتواضُع الكربَ 
واحد؛ ؽتا يتجلى معو مشهد الوحدة اظتنشودة للمسلمٌن، ومشهد االعتبار بيـو التناد 

. وبعث العباد
أف العبادات يف تفاصيلها هتدؼ كذلك إىل فوائدىا وتسعى إىل حتقيق آاثرىا الكثًنة، • 

سواء على مستوى نفس العابد بدنيا وروحيا وعقليا، أو على مستوى اصتماعة والدولة 
فالصالة سكينة وطمأنينة، ورايضة ولياقة، وأتصيل . واألمة، تقدما وتوحدا وأماًّن وحتضرا

للسلوؾ اصتماعي وعقلية التنظم واالنضباط، وىي مع ذلك مدخل إىل العطاء والبذؿ 



والعوف واظتساعدة، وبوابة لإلسهاـ اطتاص والعاـ، واظتشاركة الوطنية والعاظتية حبسب اصتهد 
.  واظتستطاع

مقصد االمتثاؿ الذي  تعليل العبادات ببعض اظتقاصد التفصيلية ال يعين خلوىا من  •
 فاالمتثاؿ ىو مراد الشارع األعلى، وما يليو .ديثل مقصدىا األعلى وغاايهتا الكربى

من مقاصد فهو اتبع ومكمل، عتذا ينبغي أف ال يعود عليو ابإلبطاؿ، فاألصل أف 
يقصد العابد االمتثاؿ ألمر هللا تعاىل، وأف يقصد مرضاتو وقبوؿ عملو، وليس لو أف 

. يقصد ابتداء اظتنافع الثانوية واضتظوظ العاجلة، ولكن ال ينايف ىذا قصدىا تبعا 
، وىذا يفيد مقصد االمتثاؿ، ألف االمتثاؿ ىو ولذلك فإف األصل يف العبادة التوقيف

فعل األمر كما ىو بال زايدة وال تنقيص، وبنفس اظتقدار والكيفية والطريقة اليت أرادىا 
. الشارع من خالؿ أمره وهنيو

 تطبيق مقاصد الشريعة يف ادلعامالت. ب •
 :تتجلى ىذه اظتقاصد يف األوجو اآلتية

أف أحكاـ اظتعاوضات تتضمن مقاصدىا؛ ألهنا أحكاـ شرعية، ومعلـو أف األحكاـ  .1
. متضمنة ظتقاصدىا، كما مر ذلك سابقا

أف اظتعاوضات هتدؼ إىل جلب مصاحل الناس ودرء اظتفاسد عنهم؛ فالبيع يؤوؿ إىل  .2
مصاحل تبادؿ اظتنافع وسد حاجيات الناس فضال عن ضرورايهتم، وحتقيق حتسينياهتم 

. يف اظتعاش
أف اظتعاوضات قد ضبطها اإلسالـ بضبط الثمن والسلعة والزمن؛ من أجل درء  .3

مفاسد النزاع واطتصاـ، وما يرتتب على ذلك من آاثر سيئة يف دواـ األخوة واظتودة، 
. ويف تعطيل منافع التعاوض والتعامل



أف تشريع أحكاـ اظتعاوضات استجابة للفطرة اإلنسانية اليت جبلت على حب اطتًن  .4
والسعي إىل كسب اضتالؿ وسد حاجة الذات واآلخر، والرغبة يف تناوؿ الطيبات 

. واظتباحات
أف تشريع أحكاـ اظتعاوضات على مستوى اجملتمع والدولة يقوي االقتصاد ويعظم  .5

. التنمية، وىو األمر الذي يؤوؿ إىل مصاحل التقدـ واالزدىار واظتناعة والتمكٌن
أف كثًنا من وسائل البيع قد تركت لتحديدىا وفقا لالجتهاد اظتقاصدي والتقدير  .6

اظتصلحي ومراعاة الوقائع وألعراؼ، وىو ما يزيد يف تنمية الوعي ابظتقاصد وتعميق 
. النظر اآليل إىل جلب ما ينفع الناس ويصلحهم

ىناؾ عدة معامالت حديثة ومتجددة؛ ال تُعلم أحكامها بصراحة، فُتحاؿ إىل  .7
. اظتقاصد الشرعية اظتعتربة؛ من أجل توجيهها وتصويبها

 :تطبيق ادلقاصد يف أحكام التربعات. جـ
 :تتبٌن ىذه اظتقاصد من خالؿ األوجو اآلتية

. أف التربعات من األحكاـ اليت أنيطت مبقاصدىا .1
أف اإلسالـ حيث على التربعات ويرغب فيها، وذلك ألهنا تؤدي إىل زايدة اطتًن  .2

وتوسيع أبواب الرب، وتقرب النفوس بعضها مع بعض، وىو األمر الذي يقوي اإلنتاج 
اظتادي بتكثًن الصنائع واضترؼ، ويقوي اإلنتاج الروحي بتمتٌن الروابط اإلنسانية 

. وأواصر احملبة واظتودة والتعاوف
أف اإلسالـ يوسع غتاالت التربع ويقلل من التنصيص على تفاصيلو وإجراءاتو، ألنو  .3

مبين على اظتساػتة، فاظتتربعوف ال حيتاطوف كثًنا يف العطاء بل يندفعوف إليو عن 
. تراض، ويتنافسوف فيو من أجل مرضاتو عز وجل



أف التربعات جترب اظتعاوضات، فقد يرتكب اظتتعاقد  إذتا بسبب ظلمو أو تقصًنه يف 
والتربعات من . تعاقده، ولذلك شرعت لو التربعات ليتدارؾ ما ارتكب وليجرب ما فات

 .اإلحساف، وهللا حيب احملسنٌن، ومن اإلحساف العفو والتجاوز
 :تطبيق ادلقاصد يف أحكام األسرة. د

 :تتجلى مقاصد األسرة يف اإلسالـ يف أوجو كثًنة؛ منها
بناء األسرة اظتسلمة الصاضتة وإقامتها على منهج الدين اضتق والعبادة الصحيحة - 1

.  واظتعاملة اظتشروعة
إجياد الولد الصاحل ذكرا وأنثى، وتربيتو الرتبية اإلسالمية الصحيحة والكاملة واظتفيدة، - 2

وىذا اظتقصد يُعرؼ . واليت حتقق اإلنساف اظتسلم الصاحل النافع لنفسو وأسرتو وبلده وأمتو
وىو يندرج ضمن اظتقصود األصلي للزواج اظتتعلق . بتكثًن النسل اإلسالمي كما ونوعا

. مبقصد حفظ النسل
حتقيق السكن واظتودة والرزتة واألنس بٌن الزوجٌن، وطرد الوحشة والغربة بسبب العزلة - 3

. والعزوبة
سد الوطر وقضاء اضتاجة بٌن الزوجٌن، وفق توجيو الشرع ومصاحل اجملتمع، ودوف - 4

وقد حث . وىذا مقصد يتعلق بتحقيق الطهر والعفة واضتياء. الوقوع يف الفاحشة والرذيلة
ويف "اإلسالـ على ذلك، ورغب فيو، ورتب عليو األجر واظتثوبة، كما جاء يف حديث 

". بضع أحدكم صدقة
حتقيق الوصل والتواصل بٌن أفراد األسرة اظتوسعة أو العائلة الكبًنة، وىذا مقصد - 5

يتعلق بصلة الرحم، وىو مدعو إليو ومنهي عن قطعو، ظتا يف ذلك القطع من التباغض 
. والتنازع وقسوة القلوب وتباعد النفوس وتنافر الطباع

 :تطبيق مقاصد الشريعة يف أحكام اجلناايت والعقوابت. ىـ



العقوابت طريق إىل حفظ الضرورايت أو الكليات اطتمس، فقد شرع القصاص ضتفظ 
وشرع حد الزىن . {ولكم يف القصاص حياة}: حياة الناس وأمنهم؛ مصداقا لقولو تعاىل

ضتفظ األنساب واألعراض، وشرع حد القذؼ ضتفظ كرامة الناس وعدـ تعريض شتعتهم 
لإلىانة واالعتداء، وشرع التصدي للمحتل وتسليط العقاب عليو؛ من أجل احملافظة على 

وىي مشروعة . فالعقوابت معللة مبقاصدىا. سالمة األوطاف من أي اعتداء وتعد وإفساد
وىي مع ذلك مضبوطة ومنظمة، وعتا شروطها اظتقررة . ظتصاحل العباد يف اظتعاش ويف اظتعاد

وىي ال دتثل سوى عدد قليل من أحكاـ الشريعة، . شرعا وآداهبا اظتعتربة على مر التاريخ
وعتا إجراءات يف تطبيقها، فتسبق ابلرتبية والتوعية والتوجيو، وتسبق ابالحتياط والوقاية 

واالحرتاز، وبعضها يقبل العفو واإلسقاط، وبعضها يقبل اصترب والتعويض، وىي مع ذلك 
فإف ىناؾ بعض اصتناايت اليت تُفعل يف السر فال ُتكشف، ومن مث فال ترتتب عليها 
. عقوابهتا يف الدنيا، وإمنا أيمث أصحاهبا يف اآلخرة، وقد يتوبوف فيتوب هللا تعاىل عليهم

ولعل أبرز معىن . وكل التفسًنات التعليلية تقرر اظتعىن اظتقاصدي عتذه العقوابت
، {أال يعلم من خلق }مقاصدي؛ كوهنا مشروعة من الباري تعاىل الذي يعلم ما ال نعلم

 .{أال لو اطتلق واألمر}
:  ومن اظتعاين اظتقاصدية أيضا

. وإصالح اجملـر ال االنتقاـ منو. أتديب اصتاين وزجره وردعو - 
. جرب اطتطأ وػتو اإلمث وإراحة الضمًن - 
. ػتاربة الدوافع إىل ارتكاب اصتردية - 
. زتاية الفضيلة ومواجهة الرذيلة - 
. منع الثأر واالنتقاـ والتشفي، ودواعي كل ذلك - 
وحفظ األمن والنظاـ، ومنع الفتنة والنزاع . زتاية اظتصاحل العامة، وحتقيق العدالة - 

. والقتاؿ



 :تطبيق مقاصد الشريعة يف األمر ابدلعروف والنهي عن ادلنكر. و
بٌن اضتسبة ومقاصد الشريعة ارتباط وثيق، فاضتسبة عتا مقاصدىا اظتقررة بتنصيص الشارع 

واستقراء اجملتهدين، واظتقاصد جتمعها اضتسبة مبفهومها الواسع، فقد ذكر الشاطيب أف 
األمر ابظتعروؼ والنهي عن اظتنكر جيمع اظتقاصد، وحتديدا الضرورايت واضتاجيات 

والتحسينيات، فيجمعها من جانب الوجود األمر ابظتعروؼ، ومن جانب العدـ النهي 
 .عن اظتنكر

اضتسبة عمل سين وشرعي تتعلق بو أحكامو، وىذه األحكاـ منوطة مبقاصدىا، وطريق •
. إىل مصاضتها

اضتسبة ُتطبق فيها قواعد اظتقاصد، كقواعد جلب اظتصاحل ودرء اظتفاسد، وقواعد حتقيق •
اظتصاحل العامة الضرورايت واضتاجيات والتحسينيات، واحملافظة على الكليات اطتمس، 

ومراعاة اظتآالت وموازنة اظتقاصد بعضها مع بعض، فاحملتسبوف يوازنوف بٌن اظتصاحل 
واظتفاسد اليت ترتتب على القياـ ابألعماؿ، وال يقدموف عليها إال بعد حساب دقيق 

. للنتائج واظتآالت 
اضتسبة يُطبق عليها مقصد اظتكلف ونيتو؛ فاظتكلف احملتسب يقيم عملو ابتغاء وجو هللا •

تعاىل، وإصالحا للغًن دوف إحساس ابلتفوؽ عليو تربواي ودينيا، ودوف تشهًن أو جتريح أو 
. إىانة

الغاية من اضتسبة الشرعية حتقيق السلم األىلي والسالـ العاظتي، الذي يستند إىل تطبيق •
. أحكاـ الشريعة اإلسالمية، وزتاية مصاحل الناس يف الدنيا واآلخرة، ودفع الفساد عنهم 
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